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 چکیده

. باشدیمخوردار باالیی بر از اهمیت بسیار دینمایمکه در عرصه فرهنگ ایفا  یاانهیبازنماسینما به سبب نقش 

. ، جنگ و..قتصاد، سیاستمختلف نظیر فرهنگ، ا یهاحوزهاز موضوعات و  یاگستردهسینما طیف  یهاییبازنما

 ش بسزاییمحققان نق در سینما، باعث گردیده است که یارسانه. این طیف متنوع از پوشش گرددیمرا شامل 

مطالعاتی که در  یهازهحوز ای برای کارکردهای سینما قائل شوند و آن را شایسته بررسی و مداقه بیشتر بدانند. یک

وزه نما در حهمیت سیا، حوزه سیاست است. باشدیمآن بررسی نقش رسانه و سینما از اهمیت باالیی برخوردار 

بر  یتأثیرگذاردر مسیر  شودیماست که باعث  روازآنخاص،  صورتبهعام، و سیاست خارجی  صورتبهسیاست 

رجی را سیاست خا رسانه، سینما و یهاحوزهمحققان  تواندیماین موضوع  افکار عمومی به کار گرفته شود. بررسی

ر در نفوذ وامل موثعمی و در زمینه کارکردهای رسانه در بازنمایی رخدادهای سیاسی و ژئوپلیتیک، دیپلماسی عمو

سینما  یاهرسان و پوشش هاییبازنمابر افکار عمومی یاری رساند. برای نیل به این مقصود، به بررسی ارتباط 

قدرت ند در فرآی سینما تحلیل کارکردکوشش گردید به و با گزینش چند فیلم  خارجی آمریکا پرداخته شد باسیاست

 سینما یهاییبازنماآن است که  دهندهنشاناین پژوهش  یهاافتهیبرای آمریکا مورد تحلیل قرار گرفت.  سازی

ین ادرم نرم قوامل گسترش سینما را باید یکی از ع ینیآفرنقشاست و باعث جلب نظر مخاطبان به آمریکا شده 

 کشور دانست.

 

 .المللنیببازنمایی، سینما، روابط  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 Rashidi etکشورها دارند ) ملی قدرت فرآیندهای گسترش در مهمی آن کارکرد دهندهتشکیله و عناصر رسان

al,2016 .)ابزارهایسینما از  خصوصبهاینترنت و  مختلف نظیر تلویزیون، یارسانه یهاومیمدگفت  توانیم بنابراین 

. جوزف نای در تبیین قدرت نرم به این موضوع اشاره دارد که قدرت شوندمیاصلی قدرت ملی کشورها محسوب 

قدرت  یهایژگیوباید گفت که یکی از  ترتیباینبه .شوددر نظر گرفته اهرم متقاعد کردن کشورها  عنوانبه بایستمی

که در  گرددیمهمین مسئله باعث فرهنگی خواهد بود. و ، یارسانهدیپلماتیک،  سازوکارهایآن از طریق اعمال مسئله 

اهمیت و  ازاینپیش. آن شودهای کارکرد ات غامضی نظیر رسانه وبه موضوع یاژهیوتوجه  المللنیبمطالعات روابط 

تا  اندداشتهتلقی شده است که طیف متنوعی از محققان تالش  پراهمیت قدریبهدر مناسبات جهانی  یهارسانهکارکرد 

( در پژوهشی که در 2009) 1متفاوت این موضوع بپردازند. جیلیان رز یهاجنبهعلمی مختلف به بررسی  یهاازنظرگاه

میالدی انجام داده است تالش نموده  2007دن در سال لن یهااتوبوسدر  یگذاربمبمورد بازنمایی حادثه تروریستی 

چاپی نظیر  یهارسانهبر احساسات مخاطبان در این زمینه داشته است و نقش  تأثیریاست نشان دهد که رسانه چه 

جهانی به همراه داشته است  تأثیراتاحساسات پیرامون این رخداد تروریستی که  یریگشکلخبری در  یهاروزنامه

بر روی  هارسانهخود به این نتیجه رسیده است که در بازنمایی این رخداد توجه و تمرکز  یهالیتحلدر  چیست. او

همین مسئله باعث بروز  یالمللنیبقربانیان زن و کودک بیشتر بوده است و به همین علت چه در بعد داخلی و چه در بعد 

 هایجنگ یارسانه بازنمایی ( مسئله2004) 2یبرتور کاروگسترده شده است. پیش از جیلین رز، هر همزادپنداریاحساس 

 یارسانه یهاییبازنمامدرن را در فضای مجازی تحلیل کرده است و به این نتیجه رسیده است که نوع و کیفیت این 

 هاجنگدرگیر در  یهاطرفشده است بلکه عملکردهای بعدی  یاگسترده یالمللنیبمباحث  باعث به وجود آمدن تنهانه

 یارسانه( در مورد پوشش 2004) 4و دیوید کالرک 3که توسط استفن جونز یامطالعه همچنینساخته است.  متأثررا نیز 

در  مؤثرینقش  هارسانهژئوپلیتیک  یهاییبازنماآن است که  دهندهنشاناست  یافتهانجامجنگ آمریکا بر علیه ترور 

با سهولت بیشتری به ایجاد تمایز میان  هارسانهک کرده است تا مخاطبان جنگ آمریکا بر علیه ترور داشته است و کم

)آمریکا، انگلیس و متحدان این کشورها( و نیروهای شورشی که عضو یا  بر علیه ترورنیروهای ملی فعال در جنگ 

آن است که در فرآیندهای حاکم بر سیاست  دهندهنشان هامثالبپردازند. این  اندبودهالقاعده  تروریستیگروه  موردحمایت

قرار  یبرداربهرهمورد  بر افکار عمومی جهان تأثیرگذاریتوسط کشورها برای  توانندیمتا چه اندازه  هارسانهجهانی، 

 گیرند.

ایر سنسبت به  در موضع برتری یارسانههژمونی فرهنگی و  ازنظربه اینکه در دوران معاصر کشور آمریکا  با توجه

مختلف نظیر  یهارسانهتا از  باشدیمبرخوردار  یاگستردهاز قابلیت و توانایی  ظاهراًقرار دارد، این کشور جهان کشورهای 

هانی در سطح ج اقدامات خود بازنمایی تلویزیونی، رادیو و سینما برای یهاشبکه، مجالت، فضای مجازی، هاروزنامه

رار گیرند. قش یا نقد رگرمی مورد پوشمختلف جدی و س یهارسانهین کشور توسط نماید و یا اینکه اقدامات ا یبرداربهره

دهای ن طریق رونآبازنمایی و از ر دنظیر سینما  سازیسرگرمی یهارسانهکه نقش و کارکرد  رسدیمدر این میان به نظر 

ر دازی آمریکا اصلی قدرت س یهانهنشاتا خواهد شد در این پژوهش تالش باشد. بر این اساس،  توجهقابل یالمللنیب

 .قرار گیردبرسی سینما مورد  ویژهبهحوزه سیاست خارجی از طریق ابزارهای هنری 

                                                           
1 . Gillian Rose 

2 . Heriberto Cairo 

3 . Stephen H. Jones, 

4 . David B. Clarke 
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ه سیاست آن در حوز خشیاثربسازمانی، رفتاری و کارکردی هالیوود و چگونگی  یهاتیواقعواکاوی  هدف این پژوهش

ه سوژو  ازیهنجار سای الگوه، منتخب ییهالمیفتحلیل و بررسی بر همین اساس تالش خواهد شد تا با  .است خارجی

 ینما صورتسکه در حوزه  ییهاییبازنماهالیوود در حوزه سیاست خارجی به این پرسش پاسخ داده شود که  یابی

 ؟گذاشته است جابهسیاست خارجی آمریکا بر  تأثیریچه  المللنیب، از منظر روابط ردیپذیم

 

 مبانی نظری 

سانه رباطات و در حوزه ارت دبحثمورموضوعات با بسیاری از که دارد ی و کارکرد به سبب ماهیت المللبینروابط دانش 

 در توانندمیکه  ایرسانه هایپدیدهآن دسته از مفاهیم، رخدادها و علت ضرورت دارد و به همین است همپوشانی  دارای

سزایی بای اهمیت ن مباحث که داریکی از ایو مطالعه قرار گیرند.  موردبررسیباشند ثمر ر ممث المللبینمباحث روابط 

بسزایی  حث قدرت نرم دارد از اهمیتی که در ببه سبب کارکردکه  باشدمی ایرسانه هایبازنماییمسئله  باشدمی

مفهوم  کی که بااط نزدیبه سبب ماهیت و کارکردی که در مباحث علوم انسانی دارد و ارتب بازنمایی .استبرخوردار 

یا  ور سطح جامعه مختلف که د هایپدیدهشریح و تبیین موضوعات و تگوناگون برای  هایموقعیتقدرت دارد در -دانش

ید قدرت تول ی اطالعاتی که الزمهیک کاال عنوانبه. دانش گیردمیقرار  مورداستفادهجریان دارد، مختلف کشورهای 

یوتار، نقل خواهد بود )ل همچنانر رقابت جهانی بر سر قدرت است، و د -امتیاز ترینهممشاید -است اکنون امتیازی مهم 

یوه ش و تحلیل هاپدیدهم برای تبیین بخشی از علوم انسانی از این مفهو عنوانبهمطالعات رسانه (. 34: 1388در مالپاس، 

ش و تا سطح دان کنندمیتالش  ترتیباینبهو  کنندمیاستفاده در مسئله قدرت  هاآن نمایش رخدادهای مختلف و کارکرد

قادی به گاهی انتاز دید توسعه دهند وساختارهای قدرت آگاهی مخاطبان را در مورد ساختارها و فرآیندهای حاکم بر 

ل مهم برای از عوام ازنمایی یکی. در فرآیند ببپردازدانسان اجتماعی زندگی موثر بر  ساختارهای قدرت تأثیرتحلیل و نقد 

 آن رارصت فزندگی انسانی  هایجنبهری از از روایت در بسیا برداریبهره. باشدمیانتقال مفاهیم و کاربرد دانش روایت 

ل نماید، بی به اهداف مفید عمدر دستیا تواندمیمطلوب آن بخش از اطالعات که  ایشیوهتا به  دآورمیفراهم 

... مختلفی نظیر خبر، داستان، گزارش، فیلم و هایقالبدر  هاروایتاین (.42: 1388قرار گیرند. )مالپاس،  مورداستفاده

 .شوندمیتولید و در اختیار مخاطب قرار داده 

 حساببه طرفیبابزار یک  عنوانبه تواننمیرا که رسانه است  این هارسانهدر بازنمایی واقعیت از سوی موضوع حیاتی 

. لذا هستند به قدرت واره متکینیز در چارچوب گفتمان همخود این دو عنصر و  باشدیم . رسانه متکی به زبان و معناآورد

ست و در اایدئولوژیک  یریگجهتالقی و غیراخالقی، دارای حث اخابجدالی از م، هارسانهتوسط رخدادها بازنمایی 

قل در ربیعی و احمدزاده نامور، ن 32: 2007)هال و ژالی،  داردیبرمگام  یاژهیوراستای تضعیف یا تثبیت قدرت و گفتمان 

و ب سرکو ،ناعو در خدمت اق یدارهیسرما یسازفرهنگ(. آدرنو و هورکهایمر رسانه را ابزار قدرتمند صنعت 43: 1387

رخی بر این باور هستند که بطرف دیگر،  از (.43: 1387ربیعی و احمدزاده نامور، ) .کنندیمتحریف اذهان عمومی تعریف 

ویری شفاهی، مکتوب یا تص صورتبه که امکان دارداست  ی]چیزی[ دیگر جایبهنماینده بودن چیزی  مثابهبهبازنمایی 

 ساخت یابیوف به رد و معطشاره دابه نتیجه بازنمایی هم اد بازنمایی ناین اصطالح به همان اندازه فرآی. به وقوع بپیوندد

طبقه و  ،فرهنگی یهاتیهوو تا  ادرخد، مکان، نظیر شهروندان ادراکیقابلوجوه واقعیت در یک رسانه است که از موارد 

ساخت و  هاتیوه مجدد گونگی نمایشچبه هر دوی  زمانهمی . بازنمایگیردبرمی، و سایر مفاهیم انتزاعی را در یتقوم

 (.44 )همان: باشدیمتلف مرتبط ارائه محصول بازنمایی به مخاطبان مخفرآیند و یک زمینه اجتماعی قالب در  هاآن یابی
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. او ابتدا این ایده را مطرح داندیم 1هال، بازنمایی را به همراه تولید، مصرف، هویت، مقررات، بخشی از چرخه فرهنگ

و  پردازدیم. سپس در ادامه به بسط ابعاد مختلف ایده بازنمایی دهدیمکه بازنمایی معنا و زبان را به فرهنگ ربط  کندیم

. مفهومی که به گفته خودِ هال فرآیندی ساده و دهدیمخود نگاهی جدید به مفهوم بازنمایی را شکل  یهالیتحلاز خالل 

متفاوت از بازنمایی را  یهابرداشتال برای بیان چگونگی ارتباط میان بازنمایی، معنا، زبان و فرهنگ، هست. نیمشخص 

 رندیگیمقرار  4و برساختی 3، تعمدی2بازتابی یهاهینظربازنمایی در سه دسته  یهاهینظر. از این منظر، کندیم یبندطبقه

معنای که در آن  شودیمدانسته  آیینهمانند یک هرویکرد بازتابی کارکرد زبان  در (.1388:149)گیویان و سروی زرگر، 

که خالق  کنندیممنتقل معنایی را عبارات . در رویکرد دوم، شودیمی که با جهان واقع تطبیق دارد منعکس صحیح و دقیق

به ساخت معنا  هانشانهی مفاهیم و بازنمای یهانظامانسان با استفاده از ، سوم رویکرد در معنا قصد طرح آن را دارد،

 (.150: 1388)گیویان و سروی زرگر،  پردازدیم

قادر هستند که با  هارسانهرابطه قدرت و رسانه دیالکتیک میان دو ضلع موثر در قدرت است.  المللروابط بیندر نظرگاه 

و منازعات را به جریان  ژئوپلیتیکهدایت افکار عمومی نوع و البته سطحی از واکنش به رخدادهای سیاسی، اقدامات 

 هارسانه تأثیرگذاریقدرت  این قرار دهند. از تأثیرکه روندهای حاکم بر این وقایع و رویدادها را تحت  یاگونهبهاندازند 

در متن وقایع و  هارسانه موقعبهحضور  تأثیرتشریح کننده  . این اصطالحشودیم یاد 5سی.ان.ان. تأثیرتحت عنوان 

. گزارش زنده سی.ان.ان از اعتراض دانشجویان چینی در میدان هاستدولتو سیاست  افکار عمومیبر روی  هاآنگزارش 

 یالدیم 1991کویت در سال  آزادسازیات جدید در عملی یهاگزارشمیالدی و پخش  1989پکن در سال  منآنانیت

استیون  . این مسئله توسطاست هارسانه تأثیرگذاریدامنه همین  دهندهنشان انانیستوسط خبرنگاران شبکه 

به اهداف  یابیدست. یک مانع برای 2عامل تنظیم برنامه سیاسی،  کی .1: گرددیمتشریح  ترتیباینبهلوینگستون 

( در چند Snow,1010: 103به باور اسنو ) (.Snow,2010:98سیاسی ) یسازمیتصم کنندهعیتسر .3، موردنظرسیاسی 

ارتباطی در چندین جهت مختلف فرصت و  یهاکانالدهه اخیر با گسترش دسترسی مردم جهان به رسانه و افزایش 

این امر باعث شده است که  و موضوعات مختلف به وجود آمده است. هااسیمقامکانات مختلفی برای ایجاد تعامل در 

طیف متنوعی از بازیگران ملی و غیر ملی تالش  ترتیباینبهرسانه بیش از گذشته محسوس باشد و  تأثیرگذاریسطح 

یکرد که باعث در کانون رواینجهان استفاده کنند.  سطحبر افکار عمومی در  تأثیرتا از ابزار رسانه برای ایجاد  کنندیم

 یارسانه یهاجنبشمختلف سیاسی و فرهنگی شده است دنیای کنونی را سرشار از  یهاحوزهتوجه قرار گرفتن رسانه در 

 .که در پی گسترش دامنه نفوذ خویش هستند شوندیمحمایت  یو کشورهای مختلف هاگروهنموده است که توسط 

 اندکردهجدید ارتباطی رشد  یهایآورفندر قدرت، نفوذ و محدوده با استفاده از همچنین  یارسانه یهاجنبش یادهایبن

(Dimaggio,2008:1.)  سیاست هارسانهحضور  تأثیربه منزله آن است که تحت  المللروابط بیندیدگاه این مسئله از ،

 .باشندیمرسانه  یهاییبازنما تأثیرتحت  هاآنجدیدی مواجه شده است که عمده  یهاچالشجهانی با موضوعات و 

رسانه به معرفی اهداف و کارکردهای سیاست خود  وسیلهبهتا  دهدیممختلف اجازه آن را  یهاقدرتبازنمایی به 

بر روی افکار عمومی بپردازند. قابلیت بازنمایی باعث شده است که طیف متنوعی از  تأثیرگذاریبه  ترتیباینبهبپردازند و 

نمایند  یبرداربهرهنرم قدرت گسترش یک عامل مکمل برای  عنوانبهتالش نمایند تا از رسانه  غیر ملیو بازیگران ملی 

باشد. در این میان رسانه سینما از کارکرد و اهمیت بسزایی  هاآنمنافع  کنندهتأمینو به پیگیری اهدافی بپردازند که 

                                                           
1 . The Circulate Culture 

2 . The Reflective 

3 . The Intentional 

4 . The Constructive 

5 . CNN Effect 
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زمینه آن را  دهدیمسیاسی قرار  یهاقدرتو امکاناتی که فیلم و سینما در اختیار بازیگران و  هافرصتبرخوردار است. 

کردن طیف متنوعی از مخاطبان  متأثربپردازند که توانایی  ییهاتیروابا تخیل به ارائه واقعیت تا با تلفیق  کندیمفراهم 

اید از یاد برد که این تنها سیاست جهانی نیست که بر البته نب. کنندیمفراهم ون و خارج از مرزهای ملی را دررا 

که  ییهاتیروادر قالب  توانیمسینما در سیاست جهانی را نیز  تأثیرگذاشته است، بلکه  تأثیرنظیر سینما  ییهارسانه

 یافت. دهندیمتوسط کشورهای مختلف برای بازنمایی اقدامات خویش ارائه 

 دهندهنشان شودیمو جهانی به مخاطبان ارائه  یامنطقهمحلی، در مورد منازعات  هارسانهکه از طریق  ییهاتیروا

محلی تا جهانی  یهارقابتیکی از بازیگران فعال در به  هاآن خاطرتعلقو یا حتی در مواردی  هارسانه یریگجهت

نوع  چراکهاطمینان داشت،  یالمللنیب در منازعات هارسانه یطرفیباز  تواننمی آن است که دهندهنشاناین امر . باشدیم

، هارسانهدرگیر به  یهاطرف، سطح دسترسی شودیممنتشر و جهانی  یامنطقهات که از منازع ییهاتیرواو  هاگزارش

درگیر در منازعه و حتی در مواردی میزان قابل استناد بودن همین  یهاطرف یهاتیرواو  هادگاهیدپوشش متوازن 

هستند و نقش آنان در هدایت افکار عمومی همچنان در میان متخصصان محل مناقشه  بحثقابل یارسانه یهاگزارش

ژانویه  7 و 2002سپتامبر  18 هایمتحده در تاریخایاالتدونالد رامسفلد وزیر دفاع ، مثالعنوانبه (.Regan,2002)است 

مارس  16چنی معاونت ریاست جمهوری در تاریخ ، دیک 2003ژانویه  9سخنگوی کاخ سفید در  1، اری فلیشر2003

 17و همچنین در اولتیماتوم نهایی خود به عراق در روز  2003ژانویه  9، 2002اکتبر  7بوش در  جمهوررئیس و 2003

شیمیایی و بیولوژیک در اختیار دارد  یهاسالحبا اطمینان کامل اعالم کردند که دولت عراق  2003مارس 

(WSWB,2003 .)رسمی اعضای دولت جورج بوش، بسیاری از  یهامصاحبهو  هایسخنران، هاهیانیببا این  مانزهم

در مستند، تبلیغاتی، گزارش و تفسیرهای خبری پرداختند که  یهابرنامهاز  یاگستردهجهان به تهیه طیف  یهارسانه

که به  کردندیمو همچنین سناریوهایی را تشریح  شد ارائهعراق  کشتارجمعی یهاسالحمتفاوتی از  یهانیتخمها آن

. پرداختیم هاآنبه اسالمی پیکارجو  یهاگروهبرای صلح و امنیت جهانی و عواقب دسترسی  هاسالحبررسی خطر این 

پروپاگاندای  بر اساسشد که حمله به کشور عراق  آمریکا مشخص متحدهایاالتاما پس از اشغال عراق توسط ارتش 

آمریکا و انگلیس در مورد  یهادولتصورت گرفته است که  یایجعل یهاتیرواو  اشتباه هایارزیابیو  هادروغ، یارسانه

، این دو قدرت جهانی برای پیشبرد اهداف خود از دیگرعبارتبه. تولید کردند که وجود نداشتند کشتارجمعی یهاسالح

عراق استفاده کردند و با  کشتارجمعی یهاسالحخود در مورد تهدید آنی  یهاتیروایک چهارچوب سینمایی برای تولید 

 تالش کردند افکار عمومی جهان را برای تهاجم نظام به عراق با خود همراه سازند. هاآنبازنمایی ژئوپلیتیک 

نای ابتدایی امنیت . معیاری گرفتی به نام امنیت دیگر مفهوماز  هارسانهاز بازنمایی تهدید در سبک این برای تحلیل 

 استیک موقعیت حاضر، حالتی از مصونیت در برابر خطر یا رهایی از غم، اضطراب یا هراس  عنوانبه

(Anderson,2010:228 نوع .)و  با تهدیدمیالدی از رویارویی  2001آمریکا در سال  متحدهایاالتکه کشور  یاتجربه

. با این تفاوت دیگردیممقایسه  هاربرپرلتاریخی با رویداد  ازنظرکه  بود یاگونهبهون خاک خود کسب کرده بود درحمله 

 متحدهایاالتوابسته، بلکه در خاک اصلی و قلب اقتصادی  یهانیسرزمکشور آمریکا نه در یکی از جزایر و یا  این بارکه 

از چهره به چهره شدن  فردمنحصربهعملی با پدیده فقدان امنیت و حمله مواجه گردیده بود. این تجربه  صورتبهآمریکا 

و تهدیدهایی را بازنمایی  که جامعه آمریکایی کسب کرد سطحی باالیی از احساس ناامنی را خلق کرده بود با دشمنان

این امر ناشی از این باور . دیبخشیمکرد که اقدام نظامی سریع آمریکا در خارج از مرزهای این کشور را ضرورت 

و  کنندیممکان در کره خاکی قلمداد  نیترامنامعه آمریکا بود که سرزمین اصلی این کشور را تاریخی در ج-فرهنگی

                                                           
1 . Ari Fleischer 
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همین احساس امنیت و قدرت یک نوع سنت سیاسی را خلق کرده است که به حمایت از اقدامات آمریکا برای برقراری 

 .پردازدیمیک وظیفه جهانی برای ملت و حکومت آمریکا،  عنوانبهامنیت، 

که آن ناچاریم  المللبینروابط فرهنگی در  هایپدیدهجایگاه بحث در مورد  هنگامامر مبین این نکته است که در  این

. اهمیت بازنمایی به علت آن است که اقدامات ژئوپلیتیک به همان اندازه که کنیمرا در ارتباط با مفهوم بازنمایی تحلیل 

از ظرفیت بازنمایی خود در فرهنگ  برداریبهرهبه قابلیت  اندوابستهراهبردها  تأثیرگذاربه کارکرد  تأثیرگذاریبرای 

که برای  هاستمدت( معتقد است که اصطالح ژئوپلیتیک 1998:2متکی هستند. در این رابطه جان اگنیو ) پسندعامه

 در .گیردمیقرار  مورداستفاده اندکرده ریزیپیو کارکردهای جغرافیایی که سیاست جهانی را  هابازنماییارجاع به مطالعه 

دانش و -ژئوپلیتیک گفتمانی است که به رابطه میان قدرت ،نویسندگان ژئوپلیتیک انتقادیاینجا باید اشاره کرد که به باور 

 یدهشکلدانش در  کنندهنییتع(. این عالقه به سبب نقش Dodds,2005:29است ) مندعالقهروابط اجتماعی و سیاسی 

 یبرداربهرهاز دانش است که قدرت را در  یبرداربهره، همین سطح دسترسی و باشدیمبه فرآیندهای سیاسی و اجتماعی 

در  .به قدرت فرادست مبدل شود المللروابط بینتا در عرصه  کندیمکمک و  دهدیماز اقتصاد، سیاست و جغرافیا یاری 

تا  آوردیمزمینه آن را فراهم  چراکه، ابدییم المللروابط بیندر  یاکنندهنییتعنقش  سینما این فرآیند بازنمایی و رسانه

 .گرفته شوندسازند و در راستای منافع قدرت فرادست به کار  متأثرجغرافیایی دارند  ریشه عمدتاًرا که  ییهارقابت

 

 هاافتهیو بحث 

نمادی محکم و  عنوانبه یتوجهقابل صورتبهکامل شد،  1970مرکز تجارت جهانی در ابتدای دهه  کههنگامی

 یهاساختمانبلندترین  کهدرحالیبازنمایی شد. این دو برج  متحدهایاالتتجاری  یهاتیقابلاز شجاعت و  رؤیتقابل

 کردندیم. بیشتر گردشگران آمریکایی و خارجی که از نیویورک بازدید کردندیمجهان بودند، امری فراتر از آن را بازنمایی 

ی از توجهقابلکه میزبان ترکیب  یاگانههفت یهاساختمان مجموعهبروند،  هابرجتمایل داشتند که به باالی یکی از 

 ترینمهمبرای مردم آمریکا  هاآنبر کل مرکز منهتن تسلط داشتند.  هابرجمالی و تجاری بودند و خود این  مؤسسات

( و همین اهمیت باعث گردیده بود که در Rogers,2008:157د )[ بودنجنگ ]جهانی دوماز پس  یهاساختمان

 عنوانبهوارد شدن به این دو برج  بیآستهدید در دوران پس از جنگ سرد در سینمای آمریکا از خطر  یهاییبازنما

به قلب تجاری آمریکا و جهان در نیویورک،  هاستیترورنمادی برای خطر تهدید امنیت آمریکا استفاده شود. با حمله 

ه بود رنگ واقعیت گرفت و مردم آمریکا این برای این کشور به تصویر کشیده شد هامدتکابوس سینمایی که برای 

خویش حساب  شدهتضمینبر روی امنیت  توانندینماحساس را پیدا کردند که در دنیای پر آشوب پس از جنگ سرد دیگر 

و رخدادهای متوالی بعدی تشدید شد. پس از برخورد اولین هواپیما به  حمالت به سبب ماهیت این حمالت تأثیرباز کنند. 

نفر از  هاونیلیمفروریختند،  هابرج کههنگامیتلویزیونی حمله به برج جنوبی را پوشش دادند و  یهاشبکهمالی، برج ش

کامل در خارج از  صورتبهیداد[ عمیق بود و هنوز رواین] تأثیربودند.  هاآنمردم در سراسر آمریکا شاهد نابودی 

که آن  انددادهازدستنفر جان خود را  3000کی از آن بود که حدود درک نشده است. برآوردهای ابتدایی حا متحدهایاالت

. واکنش قطعی کردیمتبدیل  1941حمله به خاک آمریکا پس از واقعه پرل هاربر در سال  ترینمهم عنوانبه وبیشکمرا 

بود و واکنشی شدید مورد انتظار  قرارگرفتهتروریستی  موردحملهناشناسی  انینظامشبهبود. آمریکا توسط  ینیبشیپو قابل 

 (.Rogers,2008:157بود )

القاعده برای انجام حمالت خود برگزیده بودند، یک رویکرد نمادین و  یهاستیتروررویکردی که به باور ژاک دریدا، 

 رفتینم هاآندر عالم واقعیت امکان وقوع  ازاینپیشکه  شودیمیکرد ضد واقعیت خوانده رواین روازآنضد واقعیت بود. 
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 عنوانبه مدرنپستمصور بود. از دیدگاهی  یهاکتابسینمایی و  یهالمیفمختص به  چنینیاینو رویارویی با حوادث 

است و  ینیبشیپکه ناممکن باشد. اگر ممکن باشد، قابل  ونددیپیمتنها زمانی به وقوع  دهدیمروی  آنچهیک رخداد، 

که مجموعه و عناصر  گونههمانگفت  توانیم(. بنابراین Derrida,2007:451نخواهد توانست رخ دهد ) بنابراین

 واقعیت گریزنیز ماهیتی نمادین و  هابه آن واکنشبودند  بینیپیشغیرقابلسپتامبر نمادین و  11حمالت تروریستی 

و  المللنیب روابطه ، رویکردهای این کشور در حوزبرای توجیه سیاست خارجی ییهااستعارهبالفاصله  چراکهداشت. 

مقتدرانه  یهاپاسخخود را در پسِ  گرایانهغیر واقعبه کار گرفته شد که ماهیت مانوی و حمالت تروریستی به این  واکنش

ک زیر عنوان ژ. به سبب همین خلط و ناپیدایی مرز میان واقعیت، خیال و تصویرسازی است که اسالوی ژیکردیمپنهان 

 سپتامبر را مورد تحلیل قرار داد: 11حمالت تروریستی  1آمدیدبه برهوت واقعیت خودش 

 دیآیمر ند. به نظم را بازی کردرا در فروپاشی نمادین و بنیادین یک نظا غیرمنتظره دستهمدوقلو نقش یک  یهابرج

 یریپذبیآسواقع ر دیجانی کنند. هیداد را کمی روایناز طریق خودکشی و ویرانی خود، قصد داشتند که پایان  هابرجکه 

 (.1392:11موند، نقل در ها 2002:8و شکنندگی درونی این نظام، به کمک این اقدام اولیه شتافت )بودریار، 

 ییبازنمامبر، سپتا 11یستی آن است که در سیاست خارجی آمریکا در دوره پس از حمالت ترور دهندهنشاناین امر 

یی و برای بازنما هادهیپدبا سناریوسازی و گزینش  شدیمبود که در آن تالش  پیداکرده شبه سینماییتهدید یک بعد 

هانی و جر مقیاس ک آمریکا دیک تصور و تصویر خاص از ماهیت اقدامات ژئوپلیتی هارسانهقرار گرفتن در  تأکیدمورد 

ور باشد. ی این کشمنافع مل دمتترسیم گردد که در خ المللنیبرویکردهای این کشور در زمینه سیاست خارجی و روابط 

نقش  رسانندیمکه به انجام  ییهامکانگزینشی بازنمایی مردم و  توسعهبا  مختلف یهارسانهبنابراین باید گفت که 

 (.McAuliffe,2007:31) کنندیمعمومی بازی  یهافرممهمی در توسعه 

ود بر ختا جنگ  داشت که این کشور تالش یک بخش از تالش آمریکا برای بازنمایی سینمایی تهدید به سبب آن بود

انه و نش پرستانههنیمیک عمل  توانستیمیک جنگ عادالنه بازنمایی کند که مشارکت در آن  عنوانبهعلیه ترور را 

 شرافت قلمداد گردد.

اشکوه ندانه و بشرافتمه یک جنگ امری کهمه مردم را قانع کرد  توانیم دشواریبهباید به یاد داشت که  وجودبااین

مردم بومی آمریکا در بر علیه  یکشنسلهمراه با  هایجنگ، یالدیم 1848سال  مکزیک درآمریکا و جنگ همانند ، است

ین رخدادهای جنگی نه اهمه  ، زیرامیالدی 1898 سال اسپانیا در آمریکا و جنگحتی ، یا اواخر قرن نوزدهم میالدی

عالوه . بودند شدهاختهاندجدید به راه  یهانیسرزمبلکه به سبب تمایل روزافزون به تصرف برای دفاع از آزادی یا امنیت 

در  هجنگ ویتنام ک همانندهستند، دیگری نیز وجود دارند که همچنان محل بحث  هایجنگو  هایریدرگبر این 

که  کنندیماد یدی و دموکراسی یک کوشش شرافتمندانه برای دفاع از آزا مثابهبهاز آن  یگرینظام طرفداران فرهنگ

مریکا نظامی آ ز عملیاتسیاست خارجی آمریکا ا که منتقداناست حالی آمریکا نتوانست پیروز شود. این در  درنهایت

 این نهایتدره شد و اه انداختربه ویتنام مردم بر علیه که توسط این کشور  کنندیمیاد استعماری یک جنگ  عنوانبه

 یگرینظامنگ ت که فرهورت باید گفصبه هر . دربیاورند زانوبهمردم ویتنام بودند که توانستند ارتش قدرتمند آمریکا را 

ز جردم چیزی مقی فرجام آن برای اخال ازنظر کهدرحالی، کندیمیک افتخار به مردم معرفی  مثابهبههمواره جنگ را 

 (.Martin and Steuter,2010:17)ویرانی و مرگ نیست 

آن است که  دهندهنشان انددادهتحلیلی که مارتین و استوتر از نگرش جامعه آمریکایی به جنگ و فرهنگ نظامی ارائه 

شاهد یک دوگانگی بود که خود را به نمایش گذاشته است. این تصویر دوگانه در فرهنگ و سیاست  توانیمدر این کشور 

                                                           
1 . Welcome to Desert of the Real 
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در سینمای آمریکا طیف  کهدرحالیرسانه سینما نیز منعکس گردیده است.  یهاییبازنمادر  یاژهیو صورتبهآمریکا 

یک عمل شرافتمندانه  عنوانبهبه بازنمایی جنگ  یاگسترده صورتبهیافت که  توانیمسینمایی را  یهالمیفمتنوعی از 

انتقادی خود را در مورد سیاست خارجی این  یهاامیپ ، طیف دیگری از سینماگران آمریکایی نیز وجود دارند کهپردازندیم

 .گذارندیمبه نمایش فیلم کشور در قالب 

به تصویرسازی اهمیت  3آمریکایی راندازیتتکو  2، ما سرباز بودیم1نظیر رامبو: اولین خون ییهالمیفنمونه  عنوانبه

یک  عنوانبهیک امر اخالقی و همچنین نمایش دیگری  عنوانبهاخالقی جنگ، بازنمایی سربازان و مداخالت نظامی 

به تولید رسیدند، یک چهره آرمانی از سرباز  2010و  2000، 1980که به ترتیب در دهه  هالمیف. این پردازندیمدشمن 

یروهای دنیا مشغول نبرد با ن سویآنکه در راستای سیاست خارجی خیرخواهانه آمریکا در  گذارندیمآمریکایی به نمایش 

از سیاست خارجی  آثاراین  درکه  ییهاییبازنما. شوندیماهریمنی هستند که از سوی آمریکا با عنوان نیروی شر شناخته 

 منظوربهاست، نشانگر کشوری است که در راستای منافع جهانی و  شدهارائهآمریکا و اقدامات مداخله جویانه این کشور 

خود به عاملی برای  غیر متمدنانهبارزه با نیروها و کشورهایی است که با رفتارهای برقرار نمودن خیر و عدالت مشغول م

، این آثار سینمایی یک چهره موجه و منزه از سیاست خارجی دیگرعبارتبه. اندشدهتبدیلتهدید صلح و ثبات جهانی 

مخاطب دچار این گمان گردد که بدون سیاست خارجی مسئوالنه این کشور  شودیمکه باعث  دهندیمآمریکا ارائه 

در فیلم ما سرباز بودیم  امنیت نخواهد داشت. کسهیچکه در آن  شودیمجهان به یک دنیای ناامن مبدل  احتماالً

آمد، مخاطب سینما به اکران در یهاپردهو بر روی  شدهساختهسپتامبر  11( که درست یک سال پس از حادثه 2002)

وارد جنگ شدند و در در ویتنام که برای مقابله با دشمن است شاهد داستان سرگذشت اولین هنگ از نیروهای آمریکایی 

. (1399و رشیدی،  پوریاحمد) شوندیمآشنا سوی سربازان آمریکایی  یهارشادتو  هایفداکارطول فیلم با داستان 

یک عامل مکمل در سیاست خارجی آمریکا به کار گرفته  عنوانبها سرباز بودیم حماسی نظیر م ییهالمیف، دیگرعبارتبه

و همچنین چرایی سیاست خارجی این  المللنیبدخالت آمریکا در روابط  بااهمیتتا مخاطبان داخلی و خارجی  شوندیم

نی رسانه سینما کشور در قبال موضوعات خاص، رویدادهای ویژه و همچنین کشورهای مختلف آشنا شوند. این یع

 تصمیم گیرانو به  شودیمیک عامل مهم برای تقویت قدرت نرم آمریکا در سیاست خارجی به کار گرفته  عنوانبه

تا با ارائه یک چهره مقبول از اقدامات ژئوپلیتیک خود زمینه را برای پذیرش  دهدیمسیاست خارجی این کشور اجازه 

تصمیمات و اقدامات خود از سوی شهروندان آمریکایی و همچنین مردم سایر کشورهای جهان فراهم آورند. زیرا 

جهانی هستند و  ییهارزشادر اقصا نقاط جهان هستند،  نمودنشانو پیاده  هاآنکه آمریکا به دنبال حفاظت از  ییهاارزش

 ظت نماید.اجهانی حف یهاارزشیک ابرقدرت ملزم است از این  عنوانبهآمریکا 

 

                                                           
1 . Rambo: First Blood 

2 . We Were Soldiers 

3 . American Sniper 
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 (2002ما سرباز بودیم ) .1کل ش

 

اتحادیه کشور آمریکا به علت آنکه اولین که  معتقد است (238: 2008نقل در استیگر،  2004:31توماس پی ام بارنت )

 یهاارزشافزون بر این، . در نظر گرفته شود شدنیجهانسمبل  عنوانبه تواندیم، است حقیقی در جهان چندملیتی

تا به  دهدیمآن را آمریکا اجازه به حکومت  اندکردهاساسی آن درج در قانون آمریکا  گذارانانیبنکه  شمولیجهان

 یا شیطانی هستند. باه، خوب ودرست و اشتقضاوت در مورد سایر جهان بپردازد و تصمیم بگیرد که چه چیزهایی 

، منبع شدنیجهانمبدع که ما  باشدیممجوز قضاوت نمودن را داده است این واقعیت  آمریکاکشور به  آنچه، دیگرعبارتبه

که این ]موضوع[ توسط طراحی انسانی و سرنوشت تاریخی،  رسدیمبه نظر  براین عالوه .آن هستیمبنیادین  منشأو 

پیوسته در پی  صورتبهتا است  کار گرفتهبه  چند فرهنگینظام از یک مرجع حرکت فرگشتی  مثابهبهرا  متحدهایاالت

 .باشد، رفتار مبتنی بر نقش، ثروت، امنیت و خوشبختی ارتباطسطوحی باالتر از 

های در مقابل چنین رویکردی که یک موضع اخالقی برای آمریکا در سیاست خارجی قائل است و به همین دلیل مجوز

، طیف متنوعی از منتقدان سیاست خارجی آمریکا وجود آوردیماخالقی الزم را برای اقدامات ژئوپلیتیک این کشور فراهم 

هیچ بنیاد اخالقی ندارد، بلکه موجد بروز بحران و یک  تنهانهدارند که بر این باور هستند که رویکردهای جهانی آمریکا 

 تشدیدکنندهامنیت و صلح باشند، عامل  کنندهتضمینقدامات آمریکا بیش از آنکه ا چراکهمجموعه از خطرات جدید است. 

و خلق تهدیدهای جدید هستند  ناامنی، بروز المللنیببروز ناهنجاری در سیاست  منشأبحران و در موارد مختلفی 

 موردبحثخارجی آمریکا  (. این موضوع به همان اندازه که از سوی محققان دانشگاهی و مخالفان سیاست2008)استیگر، 

به استنلی کوبریک و الیور  توانیماین سینماگران  ازجملهسینماگران آمریکایی نیز بوده است.  موردتوجهاست،  قرارگرفته

تندترین انتقادات را بر علیه سیاست  (1988) و جوخه (1987) استون اشاره کرد که با ساخت دو فیلم غالف تمام فلزی

 آمریکا مطرح ساختند. طلبانهجنگخارجی 

 پرداخته ضد جنگ به بازنمایی فرآیندها و ساختارهایی فلزی در این اثر تمام غالف فیلم کوبریک کارگردان استلنی
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 ترتیباینبهو  شودیم پرداخته دشمنان از انسانیت زداییبه  ییگرایملو  یپرستهنیمتبلیغ  در لوای آن است که در طی

و نگران  بی اندیشند نتیجه جنگ تنها به تا در فرآیند دیآیموجود  به اخالقی الزم مستمسک سربازان ارتش برای

 ارتش کهنه سربازاناز  ، الیور استون که خود یکیحالدرعینوجود دارد نباشد.  در زمینه جنگ که اخالقی یهاتیمحدود

موضوع  نیز به نگاهینیمجنگ  های اخالقیکارکرد از عین انتقاد در کرده است سعی باشدیم آمریکا در جنگ ویتنام

 آثار استون نیتریانتقاداز  یکی عنوانبه توانیمجوخه را  فیلم رسدیم داشته باشد. به نظر ویتنام سیاست در جنگ

ویتنام به  آمریکا در جنگ نیروهای عملیاتی جوخه از یک با تصویرسازی نموده است تالش فیلم که در این دانست. چرا

در  برشمرد، اما واحد توانیم جنگ در هنگام یک ارتش را ظاهر اهداف در که هرچند بپردازد مسئله این بسططرح و 

فرهنگی و سیاسی  یهانهیزمپساز  هاآن کدام از هستند که هر آمریکا رنگارنگ نمادی از جامعه حقیقت افراد ارتش

 ،دیگرعبارتبه. کنندیم عمل فرهنگی و سیاسی یهانهیزمشیپ این تأثیرنبرد تحت  در هنگام هستند و برخوردار مختلفی

و  نماید را کمرنگ هاتفاوتمسئله  کندیمجنگ تالش  سایه که در دینمایم آمریکا را متهم فیلم جوخه سیاست خارجی

 دهد. جلوه تیاهمکم کشور این ملی با اهداف مقایسه جامعه آمریکا جریان دارد را در بطن که در بنیادینی مسائل

دیگری از سینماگران آمریکایی نیز وجود دارند که  نظیر استنلی کوبریک و اولیور استون، تعداد ییهاکارگرداندر کنار 

آمریکایی بپردازند و به بازنمایی این نکته بپردازند که  یهاارزش نقدبهخود  یهالمیفاز زوایه متفاوتی در  کنندیم تالش

یکی از این آثار سینمایی، فیلم خط بیانگر روح جامعه آمریکایی دانست.  تواننمیآمریکا را  جاری رویکردهای الزاماً

است که به تصویرسازی عملیات نظامی آمریکا در گوادالکانال پرداخته است.  2به کارگردانی ترنس مالیک 1باریک قرمز

ترنس مالیک از  ییهایرسازیتصوتاریخی قلمداد کرد، اما نوع  یاثر عنوانبهاز یک نظر  توانیمهر چند این فیلم را 

 یهانهیهزو  آمریکا تهاجمیکه آیا سیاست خارجی  کندیمرا مطرح پرسش این با ژاپن جنگ جهانی دوم و نبرد آمریکا 

عقالنیت  ، در این فیلم یک چهره از سیاست جهانی و عواقب عدمدیگرعبارتبهواجد ارزش هستند یا خیر؟  جنگمخرب 

و  هاانساناست که فرجام آن امری جز از میان رفتن فرصت زندگی برای  شدهگذاشتهبه نمایش  المللنیبدر روابط 

 و منابع طبیعی جهان نیست. زیستمحیطقرار گرفتن سالمت  درخطرهمچنین 

در . پیدا کرد «تاید متمدنانهآپار» موضوع به (240: 2008) در اشاره استیگر توانیمخاص  صورتبهاین دوگانگی را 

یک منبع تنش  مثابهبه توانیموجود دارد را که تمایز و برتری که در ساختارهای جامعه آمریکا مدعی شد  توانیماینجا 

 از سیاست خارجی یارسانه یهایرسازیتصوو همچنین  المللنیبدر نظر گرفت که هر دو حوزه محیط واقعی روابط 

همچنین  وآمریکا  خارجی قرار داده است و به ایجاد یک تضاد در ادراک ماهیت و اهداف سیاست تأثیررا تحت  آمریکا

جنگ که در مورد  یاپرستانههنیم، افتخارات دیگرعبارتبه. کارکردهای آن در زندگی روزمره افراد منجر گردیده است

ین ت و همچنمریکا، حکوماز سوی مردم آجنگ کره و...  ، جنگ جهانی اول و دوم،یداربردهاستقالل، جنگ انفصال 

ل شده مریکا مبدآبخشی از فرهنگ  بیانگر یک نوع احساس تمایز است که به نوعیبه شودیماین کشور ابراز  یهارسانه

نظیر  شورین کینمایی اسآثار  و بارها در گذاردیماست. تمایزی که در اقدامات و سیاست خارجی آمریکا خود را به نمایش 

 به تصویر کشیده شده است. 93آمریکایی، ما سرباز بودیم، و یونایتد  راندازیتتک

بود، تصویری از آمریکا ارائه داده  شدهساختهسپتامبر  11که سه سال پیش از رخ دادن حادثه  3فیلم سینمایی محاصره

تروریستی مسلمان در انجام  یهاگروهبود که به علت حمالت تروریستی متعدد به شهر نیویورک و قدرت روزافزون 

 زیانگشگفت ایگونهبهمجبور شده بود که در زیر سایه ترس زندگی کند. در طی این فیلم  عمالًعملیات خرابکارانه 

                                                           
1 . The Thin Red Line 

2 . Terrence Frederick Malick 

3 . Paul Edward Haggis 
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یافتن روزافزون  باقدرتبود. در این فیلم  شدهپرداختهحمالت تروریستی در خاک آمریکا و شهر نیویورک  ینیبشیپبه

شهری و نه  یهااتوبوسکه نه  ییهاستیترورکه برای مبارزه با  رندیگیمشهر تصمیم  کنندگاناداره، هاستیترور

مختلف نمایند، دامنه  یهاتیمحدوداقدام به ایجاد  دارندینمنمایش تئاتر را از گزند حمالت خود مصون نگه  یهاسالن

 جدا کردنذ یک سیاست جدایی نژادی بزنند و با حتی دست به اتخا درنهایتکنترل شهروندان را افزایش دهند و 

متعددی شد و این نکته را  یهابحثامنیت را به شهر برگردانند. این فیلم باعث به وجود آمدن  شهرشهروندان مسلمان 

ریکا به بهبود امنیت در جامعه ام تواندیمبه میان کشید که آیا این نوع از بازنمایی سیاست و رخدادهای سیاسی در سینما 

از  گونهاین توانیم؟ آیا گرددیمیا اینکه بیشتر باعث تنش  بی افزایدو همچنین افزایش سطح همگرایی در جهان 

ابزاری در خدمت قدرت نرم آمریکا در نظر گرفت یا اینکه در  عنوانبهسینما از رخدادهای مختلف را  یهایرسازیتصو

مردم مسلمان از سیاست خارجی آمریکا  خصوصبهردم جهان و باعث افزایش نفرت عمومی م ییهالمیفعمل چنین 

در آمریکا از نوع  کارانمحافظه؟ به هر صورت این فیلم نشان داد که هر چند تعدادی از مخاطبان حامی گرددیم

آن رضایت داشتند، اما مجموع بازخوردهایی که از این فیلم گرفته شد این هشدار را مطرح کرد که  یهایرسازیتصو

و حتی موجب بروز  بی افزایدسینمای آمریکا قابلیت آن را دارد که بر دامنه مخالفان سیاست خارجی این کشور 

 .(43-42: 1397و رشیدی،  پوریاحمد) در میان مردم جهان شود ییهاینگران

 

 
 (2009فیلم سینمایی گنجه رنج ) .1کل ش

 

داخالت سترش تعداد و دامنه مگقرار گرفت،  مورداشارهنیز  قبالًکه  گونههمانسپتامبر،  11یکی دیگر از پیامدهای 

متعددی در مورد  یهالمیفسپتامبر  11نظامی آمریکا در مناطق مختلف جهان بود. همین موضوع باعث گردید که پس از 

قرار  ردبحثموور را یکا با ترجنگ آمر یاز نگاه و موضوع متفاوت هرکدامآمریکا در خاورمیانه ساخته شود که  هایجنگ

ش از آن متفاوت است. در این زمینه اولری پیشبهسپتامبر نسبت  11جهان پس از آن است که  دهندهنشاندادند. این امر 

ا فاجعه سپتامبر ب 11مقایسه حمالت تروریستی  با( qouted in Aradau & van Munster, 2008:23 ,2002) بک

 یاجامعه، میکنیمنده زندگی که در یک جامعه خطرکن یاد دادسپتامبر به ما  11که  کندیماشاره  1980چرنوبیل در دهه 

 .هستند ریناپذینیبشیپو  کنترلغیرقابلکه در آن خطرات 

به تصویر کشیده شده است. در فیلم سینمایی مختلفی  یهالمیف درسپتامبر  11پس از  مسئله وجود خطرات ناشناخته
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انفجاری و قابلیت و قدرت روزافزون  یهاتله، یاجادهکنار  یهابمب( به مسئله خطرات ناشی از 2009) 1گنجه رنج

تروریستی به حدی است که جنگ  یهاگروهبود که توانایی  شدهدادهشده بود و نشان  تأکیددر ایجاد تهدید  هاستیترور

. کندیممبدل  گرااسالمتروریستی  یهاگروهتهدید روزافزون برای مقابله با یک اقدام ضروری را به آمریکا بر علیه ترور 

توانسته  خوبیبهیک اثر سینمایی شاخص در نظر گرفت که  عنوانبه توانیم، فیلم سینمایی گنجه رنج را دیگرعبارتبه

 .بپردازد و به بازنمایی مثبت اقدامات آمریکا در خاک عراق بپردازد آفرینینقشبود در راستای سیاست خارجی آمریکا به 

تحمیل کردن جنگ با ترور در حال گفت که هم بازنمایی سیاست خارجی آمریکا و هم نوع عملکرد آمریکا در  توانیم

 2شدنجهانی( آن را ترس ,2009Painپین )که است جهانی است خاصی به سیو مالحظات امنیتی  ژئوپلیتیکتصورات 

: اگر با تعاریف سنتی تشریح کرد تواننمیرا دیگر میدان نبرد ، شدنجهانین ترس (. در ایSharp,2011:297) نامدیم

 درنتیجهامروز شاهد آن هستیم که  کردندیمبود که نیروهای دشمن به نیروهای خودی برخورد  آنجاییزمانی میدان نبرد 

به یک محل برای حمله  رودیمبه شمار « دیگری»در برابر « ما»نماد  آنچهکه صورت گرفته است هر  ییهاییبازنما

صورت پذیرفته  ایگونهبه هاییبازنما دیگرعبارتبه. (Rashidi et al,2021) دشمن )در اینجا بیگانگان( مبدل شده است

باشد ممکن است روزی با حمله  هاارزشمکانی که محل نمایشِ فضایی  که هر اندرفتهیپذاست که بسیاری از مردم 

شاید بتوان اوج این نوع از رویکرد را در سه فیلم  .گردد مبدل« خیر و شر»به یک میدان نبرد میان  هاستیترور

 ( مشاهده کرد.2006) 4و مرکز تجارت جهانی (2006)933آمریکایی، یونایتد  راندازیتتک

 یپرستهنیماست که در آن بر روی لزوم  کارانهمحافظهآمریکایی  یهاارزشآمریکایی انعکاسی از  راندازیتتکفیلم 

آن است که ارتش، سیاست و شهروندان  دهندهنشانآمریکایی است و  تصمیم گراییاقتدار و  دهندهبازتاب، شودیم تأکید

 کارانمحافظهتقسیم جهان به دوگانه خیر و شر از سوی  کنندهمنعکس. این فیلم رندیگیمآمریکا در یک راستا قرار 

این  تنهانه. راندیمبتواند مخاطب را جذب کند، از آمریکا  کهآنآن بیش از  یهاییبازنماآمریکایی است، اما تصاویر و 

سیاست خارجی آمریکا نداشته است، بلکه باعث شده است که یک تصویر  تأثیر قرار دادنارزش خاصی برای تحت فیلم 

تالش داشته  93آن در میان مخاطبان به وجود بیاید. از طرف دیگر، فیلم یونایتد  ژئوپلیتیکمنفی از آمریکا و اقدامات 

توسط  شدهربودهن آمریکایی که مسافر یکی از هواپیماهای است تا با روایت آخرین ساعات زندگی تعدادی از شهروندا

 کههمینبرای سرزمین ضرورتی وجود ندارد که به جنگ رفت، بلکه  فداکاریالقاعده بودند به این نکته بپردازد که برای 

به  تانهپرسهنیمبیشتری شد یک عمل  یهاانسانتوانایی آن وجود داشته باشد که در لحظه بروز خطر مانع از آسیب 

، گرددیمآمریکایی که سرشار از خشونتی بود که باعث انزجار مخاطب خارجی  راندازیتتک برخالفسرانجام رسیده است. 

پنداری با قربانیان آمریکایی تروریسم  هم ذاترا به  جهانی سینمای آمریکاقابلیت آن را دارد تا مخاطبان  93یونایتد 

بپردازد. عالوه بر این فیلم، الیور استون کارگردان منتقد آمریکایی با ساخت فیلم مرکز تجارت جهانی تالش داشت تا با 

 بودند به این گرفتارشدهسپتامبر زیر آوار مرکز تجارت جهانی  11آمریکایی که در روز  نشانآتشروایت داستان واقعی دو 

این شهروندان  تواندینم، اما این امر اندشدهم تروریس گسیختهلجامزیادی قربانی خشونت  افرادنکته بپردازد، که هرچند 

به نمایش  در سکانس ابتدایی فیلمچنانکه . سازدانسانی که بدان معتقد هستند غافل  یهاارزشآمریکایی را از 

مردم این کشور در کنار  ییآگردهمع یک تراژدی هستند که باعث دوقلو نماد وقو یهابرجاست سوختن  شدهگذاشته

 آن است که این رخداد امری بیش از یک تراژدی محلی برای مردم آمریکا است دهندهنشانیکدیگر شده است؛ این امر 

                                                           
1 . The Hurt Locker 

2 . Globalized Fear 

3 . United 93 

4 . World Trade Center 
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(Dodds, 2007:162.)  مستتر در سینمای  یهاییبازنماو تمایزاتی که در هر دو سطح روایت آشکار و  هاتفاوتاین

 یارسانه مؤلفاناز بازیگران و  یامجموعهآن است که ما نه با یک ساختار منسجم، بلکه با  دهندهنشانآمریکا وجود دارد 

همین گوناگونی روایت، تصاویر و معنا است که باعث  اتفاقاًو  کنندیمدر آمریکا مواجه هستیم که تصاویر متفاوتی را خلق 

 گی آمریکا شده است.تقویت نفوذ فرهن

 
 در مقاله موردبحث یهالمیف .1جدول 

 رویکرد سال ساخت نام فیلم ردیف رویکرد سال ساخت نام فیلم دیفر

 ضد جنگ 1987 غالف تمام فلزی 6 سازی-قهرمان 2014 آمریکا راندازیتتک 1

 ضد جنگ 1988 جوخه 7 سازی-قهرمان 2002 ما سرباز بودیم 2

 ضد جنگ 1998 خط باریک قرمز 8 سازی-قهرمان 2009 گنجه رنج 3

 ضد جنگ 2010 منطقه سبز 9 سازی-قهرمان 2006 93یونایتد  4

 ضد جنگ/قهرمان سازی 2006 مرکز تجارت جهانی 10 سازی-قهرمان 1999 محاصره 5

 
 در مقاله موردبحث یهالمیف .2جدول 

سال  نام فیلم ر
 ساخت

 فیلم در سیاست خارجی آمریکا تأثیر رویکرد

 سازی-قهرمان 2014 آمریکا راندازیتتک 1

نمایش فداکاری سربازان آمریکایی و ترسیم یک چهره  باهدفاین فیلم 
 یهایرسازیتصوکه  رسدیمبه نظر  وجودبااینبود.  شدهساختهآرمانی از آنان 

فیلم از اقدامات آمریکا در داخل و خارج این کشور نتایج متضادی را به همراه 
 داشته است.

 پرستانههنیم، آن دسته از شهروندان آمریکایی که رویکردهای طرفازیک
دارند و همچنین حامیان سیاست خارجی آمریکا در جهان از این فیلم و نمایش 

یک سرباز آمریکایی حمایت کردند و اقدام  عنوانبهچهره قهرمانانه کریس کایل 
خشونت  یپروایبفیلم را تحسین کردند. از طرف دیگر، نمایش  تولیدکنندگان

جوامع مسلمان خاورمیانه، حامیان حقوق  موردانتقاداین فیلم بر علیه مسلمانان 
 یهاییبازنماباور بودند که  آنان بر این چراکهگردید.  ضد جنگ بشر و فعاالن

بر علیه مسلمانان  یپراکننفرت  ایی فیلم از جنگ عراق باعث دامن زدن بهسینم
 خواهد شد. در جوامع غربی

این فیلم در نمایش قدرت نظامی  رسدیمخالصه باید گفت، به نظر  صورتبه
آمریکایی تا حدودی موفق بوده است، اما در زمینه اقناع مخالفان سیاست آمریکا 

 یانه هستند چندان موفق نبوده است.مردم ساکن خاورم عمدتاًکه 

 سازی-قهرمان 2002 ما سرباز بودیم 2

از نوع فعالیت و حتی  خاطره نگارییک  نوعیبهفیلم ما سرباز بودیم، 
. آنچه در فیلم به باشدیمسربازان آمریکایی در جنگ ویتنام  یهایفداکار

است یک چهره  توانسته آمیزیموفقیت صورتبهاست  شدهگذاشتهنمایش 
فداکارانه و مثبت از نیروهای آمریکایی از جنگ ویتنام به مخاطبان ارائه دهد. 

آن تا حدودی توانسته باشد باعث  یهاییبازنماکه  رسدیمبه نظر  روازاین
 نوعیبههمراهی مخاطبان با شیوه بازنمایی جنگ ویتنام در فیلم شده باشد و 

 مریکا باشد.یک عامل موثر در گسترش قدرت نرم آ

 سازی-قهرمان 2009 گنجه رنج 3

آثار سینمایی آمریکا در  نیترموفقگنجه رنج یکی از  شاید بتوان گفت فیلم
که توانسته است یک چهره مثبت از سربازان  حالیدرعینمورد جنگ است که 

این کشور در خاورمیانه ترسیم نماید باعث جلب نظر  یامنطقهآمریکا و سیاست 
مخالف مداخالت  ماهیتاًینمایی و حتی بخشی از کسانی شود که منتقدان س

نظامی آمریکا در جهان هستند. این فیلم بیش از آنکه بر روی خود جنگ 
متمرکز باشد، بر روی تالش سربازان آمریکایی برای زدودن خطر از شهرهای 

ئه داشته و همین شیوه تصویرسازی زمینه را برای ارا تأکیداسیر تروریسم عراق 
 .استیک تصویر مثبت از آمریکا فراهم کرده 
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 سازی-قهرمان 2006 93یونایتد  4

آمریکا که در  93 در پرواز یونایتد شدهثبترخدادهای  بر اساساین فیلم که 
یک اثر تبلیغاتی موفق در  توانیماست را  شدهساختهپنسیلوانیا سرنگون شد 

تمام  چراکهقلمداد کرد.  فرهنگی و ارزشی جامعه آمریکایی یهاجنبهبازنمایی 
هستند که در روز  غیرنظامیو شهروندان  معمولی قهرمانان داستان فیلم افراد

سپتامبر تالش کردند مانع از موفقیت هواپیماربایان برای رسیدن به هدف  11
 کامالً خود شوند. از این نظر آن را باید در فهرست آثاری قرار داد که چهره

از جامعه آمریکایی بازنمایی کرده است و با تماشای آن  باورپذیریمثبت و 
، این فیلم دیگرعبارتبهقرار خواهند گرفت.  تأثیرمخاطبان تحت  زیاداحتمالبه

موفق در  که در جلب نظر مخاطبان دارد یک اثر بازنمایانه ییهاییتوانابه سبب 
 باشد. تواندیمسینمای آمریکا 

 سازی-قهرمان 1999 محاصره 5

چند دهه اخیر آمریکا دانست.  مجادله برانگیزیکی از آثار  توانیمفیلم را  این
و متضادی از آمریکا ارائه کرده است  متناقض یهاچهرهفیلم  یهایرسازیتصو
 روازاینمنفی ترسیم کرده است.  صورتبهچهره مسلمانان را  حالدرعینو 
 گفت اثر بازنمایانه آن چندان موفق نبوده است توانیم

 ضد جنگ 1987 غالف تمام فلزی 6

این فیلم یک اثر کالسیک انتقادی و ضد جنگ است که در سرتاسر آن 
و جنگ است. این فیلم را  یگرینظاممخاطب شاهد تخطئه رویکردهای 

ریکا آثار سینمایی بر علیه سیاست خارجی آم نیترکوبندهیکی از  توانیم
موجد قدرت نرم آمریکا  تواندیمانتقادی آن  یهاشینما وجودباایندانست، 

 تصویرگر آزادی بیان در آن کشور است. چراکهباشد. 

 ضد جنگ 1988 جوخه 7
زیادی بر  تأکیدجنگ است که در آن  این فیلم نیز یک کار کالسیک ضد

 انتقادی خوداما همچنان مسئله  شده است. یگرینظامروی نفی جنگ و 
 قدرت نرم آمریکا دانست. دهندهگسترش توانیمدر فیلم را  شدهمطرح

 ضد جنگ 1998 خط باریک قرمز 8

موفق شده است که تمام  هنری، محتوا و شیوه تصویرسازی ازنظراین فیلم 
 رواینجنگ و تضاد آن با رویکردهای طبیعت را به نمایش بگذارد.  یهاخشونت

 دهندهنمایشآمریکا و در عین  یهااستیس گفت اثری موفق بر ضد توانیم
 قدرت نرم این کشور است.

 ضد جنگ 2010 منطقه سبز 9

 طلبانهجنگبر علیه سیاست  متأخریکی از آثار  توانیمفیلم منطقه سبز را 
جنگ دوم  نقدبهویژه  صورتبهآمریکا دانست که در آن تالش شده است 

 گونههیچشود. به عبارتی مخاطبان با تماشای این فیلم  پرداخته فارسخلیج
 خارجی آمریکا را نخواهند داشت. باسیاستاحساس همراهی 

1
0 

 2006 مرکز تجارت جهانی
ضد 

جنگ/قهرمان 
 سازی

سپتامبر  11این فیلم با بازنمایی زندگی و رنج مردم نیویورک در روز حادثه 
یک تصویر مثبت و آرمانی از مردم آمریکا در معرض دید مخاطبان قرار داده 

است.  پرورقهرمانفرهنگی معرفی کرده است که  عنوانبهاست و این جامعه را 
ضد جنگ است، اما باید اذعان داشت که فیلم  کامالًرویکردهای فیلم  بااینکه

 قدرت نرم آمریکا است. کنندهتقویتمرکز تجارت جهانی 

 

 یریگجهینت

خود قرار تصویرسازی سوژه موضوعات مختلفی را  دارد تا فرصت آن را خود فردمنحصربه یهاتیقابلبه سبب سینما 

حوزه  تواننمیداشت که یاد باید به ، وجودبااین. سازدیمطیف متنوعی از مخاطبان را با خود همراه دهد و به همین دلیل 

فکری،  یهاخواستگاهدانست، زیرا خالقان اثر در این حوزه کل منسجم سینما در یک کشور، و در اینجا آمریکا، یک 

که در رویکرد، هدف، محتوا و شیوه  شودیمثاری تولید آ سازنهیزمو همین امر سیاسی و ایدئولوژیک متنوعی دارند 

مختلفی در  یهاتیرواکه  شودیماین تنوع در بازنمایی و تصویرسازی هرچند باعث تضاد هستند. بازنمایی با یکدیگر در 

ک به سبب ارائه ی درنهایتپیش چشم مخاطبان جهانی قرار گیرد که گاه ممکن است در تضاد با منافع آمریکا باشد، اما 

و بر  گرددیمباعث جذب مخاطبان بیشتری  یالمللنیبتصویر متکثر از جامعه هنری، فرهنگی و سینمایی آمریکا در بعد 

فرهنگی، فقدان  یهاشهیکل. از طرف دیگر، نقش هالیوود در گسترش دیافزایموجوه مثبت تصویر آمریکا در بعد جهانی 
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جنسیتی، نژادی و فرهنگی در سینمای آمریکا که در یک دهه اخیر  یهاینابرابرعمق در اکثریت محصوالت و همچنین 

منفی این بخش از  تأثیراتاست باعث شده است که توجه بسیاری از متخصصان به  قرارگرفتهمنتقدان  موردتوجه

فرهنگ آمریکا بر تقویت نابرابری اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جذب شود. در کنار این موضوع که نقدهای 

هالیوود  تأثیرگذاررا برانگیخته است، نباید از کاربرد و کارکردهای سینمای آمریکا غافل شد. علیرغم نقش  برانگیزیچالش

فرهنگی، این سینما توانسته است با مطرح کردن مباحث و موضوعات مختلف در زمینه  یهاسوءبرداشت یریگشکلدر 

را ایفا نماید. بنابراین باید  تأثیرگذاریگاهی بخشی به مخاطبان نقش سیاست، اقتصاد، جنسیت، برابری و... در زمینه آ

 و کارکردهای مثبت و منفی متعددی است. تأثیراتدارای  زمانهمگفت که این سینما 

سیاست خارجی آمریکا به  سینما درکارکرد  ترینمهمکه  دهدیماین تحقیق نشان  یهاافتهیدر بعد کارکرد سینما، 

طیف متنوعی از مخاطبان جهانی با فرآیندهای سیاسی و  که. این امر به معنی آن است گرددبازمیه آن نقش بازنمایان

توسط سینمای تفسیرهایی که با و حتی  بپردازند هاآنحاکم بر سیاست و فرهنگ آمریکا آشنا شوند، به ادراک  یهانگرش

 و انتقادی آمریکا پرستانههنیمهر دوی محصوالت سینمای  در اینجا،. کنندپنداری  هم ذات شودیمجهان ارائه از آمریکا 

خلق یک تصویر آرمانی از آمریکا موجب  اب هالمیف. این : بازنمایی آمریکا در بعد جهانیابندییمپیوند در یک نقطه خاص 

برای سینمای  تواننمیباید گفت که . بنابراین گردندیم المللنیبتقویت قدرت نرم این کشور در سیاست خارجی و روابط 

برای جهت دادن به سیاست  مؤثریسیاست خارجی آمریکا قائل شد و فاقد هرگونه قدرت در جایگاه مستقل آمریکا یک 

دیپلماسی را برای گسترش  ابزاردر سیاست خارجی این کشور، سینما نقش یک  دیگرعبارتبهخارجی این کشور است. 

 .کندیمیفا و توسعه قدرت نرم افرهنگی و عمومی 

 خودو تصویرسازی  یپردازداستانسبب توانایی  سینما بهآن است که  دهندهنشانمطالعات این پژوهش کلی،  صورتبه

کارکردهای  درنتیجه قرار گیرد. مورداستفادهیا حتی برای نقد آن سیاست خارجی  در مکملیک ابزار  عنوانبه تواندیم

 نمود: یبندطبقهزیر  یهاحوزهدر  توانیمرا  المللنیببازنمایانه سینما در حوزه روابط 

ردپاهایی از  توانمی هاآن یهاییبازنمااست، اما در  سینمایی از رخدادهای جهانی متفاوت یهایرسازیتصو اگرچه( 1) 

رویکرد انتقادی در  هالمیفبرخی از  فرآیند یافت. در این توانیمآثار سینمایی به سیاست جهان  تولیدکنندگان نوع نگرش

 مصوب یهااستیستبعیت از  دیگر در برخی منطقه سبز( و تمام فلزی و غالف جوخه، یهالمیف نظیر) رندیگیمپیش 

 گفت، همانند حوزه توانیم ترتیباینبهبودیم.  آمریکایی و ما سرباز تیراندازتکرنج،  گنجه نظیر) دارندیبرم گام هادولت

 و غالف جوخه مختلف وجود دارد. چنانکه دو فیلم موضوعات نسبت به متفاوتی یهانگرشنیز سینما  حوزه سیاست در

بودیم در  سرباز ما آمریکایی و تیراندازتک یهالمیفگذاشتند، اما  جنگی را از خود به نمایش رویکردهای ضد تمام فلزی

 دیگری مثبت از ما در برابر کننده یک تصویر بازنمایی نوعیبه سربازان آمریکایی از سازی بودند که با قهرمان تالش

 باشند.

به  اطالعاتی خود متکی آوردن ایده و منابع فراهم تولیدکنندگان آثار سینمایی برای است که بسیاری از ( واقعیت آن2) 

روایات  کنندهمنعکستا  نمایند تالش بازنمایی فرآیند ممکن است در میان، برخی و رویدادها هستند. در این اخبار رسمی

. این جویندبهرهسناریو  نگارش در انتقادی رویکردهای از تا تالش نمایند و برخی نیز باشند، و مرسوم از رخدادها رسمی

 سینما تولید از رخدادها بر روی پرده متضادی بازنمایی تصاویر که در فرآیند گرددیممنابع باعث  از یبرداربهرهتفاوت در 

به  نسبت هانگرش تقابل کنندهمنعکسباشد. اما در واقعیت،  تواندیممخاطبان  در میان سردرگمی نوع سازنهیزم که گردد

 موضوعات واحد باشد.

در  اصلی قلمداد کرد که جریان یهارسانه از بخشی توانیمکلی  صورتبهرا  سینما رسانه که واقعیت آن است( 3) 
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آمریکا  سینمای آن وجود دارد که منافع کلی احتمال در این فرآیند همواره .کنندیمفعالیت  دارانههیسرمانظام  چهارچوب

وجود ندارد که با قطعیت یک حکم مستدل صادر کرد  آن اما امکان راستا قرار بگیرد، کشور در یک خارجی این باسیاست

خاص( قرار دارد.  صورتبه)عام( و سیاست خارجی آمریکا  صورتبهاین کشور ) سیاست که سینمای آمریکا در خدمت

 سیاسی و نگرش کنش محیط کنندهمنعکسبیش از هر چیز  سینمای آمریکا یهاییبازنماگفت،  توانیم بااحتیاط بلکه

 در اندیشه. و تضاد تفاوت در رویکردها سرشار از یک حوزه خارجی است؛ سیاست جامعه آمریکایی به

 ،سینما در معرفی و بازنمایی سیاست خارجی آمریکا اهمیت بسزایی دادگفت باید  المللنیبدر بحث روابط بنابراین، 

این موضوع است که هر چند  دهندهنشاناست  شدهپرداخته هاآنتحلیل و بررسی آثار منتخبی که در این مقاله به 

زنمایانه از توانایی آن مستقیم سینما بر سیاست خارجی آمریکا صحبت کرد، ولی این آثار با تأثیربا قطعیت از  تواننمی

بر  توانیم روازاینخود به تقویت قدرت نرم آمریکا در سطح جهان بپردازند.  یهایرسازیتصوکه با  باشندیمبرخوردار 

یک عنصر مکمل در بلند در خدمت دیپلماسی عمومی  عنوانبه توانندیمسینمایی  یهالمیفنمود که  تأکیدروی این نکته 

خود طیفی از مخاطبان را با خود همراه سازند و  یهایرسازیتصوو با نمایش آزادی بیان، نقد، و  کشورها قرار گیرند

 .نفوذی جهانی دارد یاری برسانند هاآنبه تقویت چهره مثبت کشورهایی نظیر آمریکا که سینمای  ترتیباینبه
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